
 

 

  

पीकविमा योजनेसाठी आधार अननिायय 
खरीप हंगाम २०१७ मध्ये प्रधानमतं्री पीकविमा योजना ि हिामान आधाररत फळ पीकविमा योजनेमध्ये सहभागी 
होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आधार क्रमांक अननिायय करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी आधार क्रमांक सलंग्न 
केलेल्या बॅंक खात्याच्या िापरामळेु योजनेची अमंलबजािणी जलद होणार आहे. 
 

शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई विमा कंपनीकडून खात्यािर थेट जमा करणे सलुभ होणार 
आहे. राज्यात खरीप २०१६ पासनू राज्यातील सिय जजल्हयांमध्ये अधधसधूचत क्षेत्रातील अधधसधूचत वपकांसाठी 
राबविण्यात येत आहे.  
 

कें द्र सरकारच्या ८ फेब्रुिारी २०१७ च्या राजपत्रान्िये खरीप हंगाम २०१७ पासनू प्रधानमतं्री पीकविमा योजना ि 
फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या सिय कजयदार ि बबगर कजयदार शेतकऱ्यांना आधार काडय प्रमाणणकरण 
करणे अननिायय करण्यात आले आहे.  
 

 

 

मुकेश अंबानी भारतीय अब्जाधीशांमध्ये 'टॉप' 

भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीत ररलायन्स इंडस्ट्रीजचे सचंालक मकेुश अंबानी अव्िल स्ट्थानी आहेत. त्यांची 
एकूण सपंत्ती २३.२ अब्ज डॉलर आहे. फोब्सयने जगातील सिायधधक श्रीमंतांची यादी जाहीर केली आहे.  

 

मायक्रोसॉफ्टचे सहससं्ट्थापक बबल गेट्स जगात सिायधधक श्रीमतंाच्या यादीत पहहल्या स्ट्थानी आहेत. गेट्स हे 
सलग चौथ्या िर्षी पहहल्या स्ट्थानी आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती ८६ अब्ज डॉलर आहे. बकय शायर हॅथिे कंपनीचे 
मालक िॉरेन बफेट यांची ७५.६ अब्ज डॉलर सपंत्ती असनू, ते दसुऱ्या स्ट्थानी आहेत.  
 

अमेररकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड रम्प यांचे या यादीतील स्ट्थान घसरले आहे. २२० क्रमांकािरून ५४४ व्या स्ट्थानी 
त्यांची घसरण झाली आहे. त्यांची एकूण सपंत्ती ३.५ अब्ज डॉलर आहे.  
 

अव्िल दहा जणांच्या यादीत अॅमेझॉनचे ससं्ट्थापक जेफ बेजॉस नतसऱ्या तर फेसबुकचे ससं्ट्थापक माकय  झकरबगय 
पाचव्या स्ट्थानी आहेत. याशशिाय ओरॅकलचे सहससं्ट्थापक लॅरी एशलसन सातव्या स्ट्थानी आहेत.  
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जगातील अब्जाधीशांच्या सखं्येत गेल्या िर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांची िाढ होऊन ती २ हजार ०४३ िर 
पोहोचली आहे. फोब्जयकडून प्रशसद्ध करण्यात येणाऱ्या यादीच्या ३१ िर्षाांच्या इनतहासात सिायत मोठी झपे आहे, 

असे फोब्जयने म्हटले आहे.  
 

या यादीतील अब्जाधीशांमध्ये ५६५ अमेररका, चीन ३१९, जमयनीतील ११४ जण आहेत. अब्जाधीशांच्या या यादीत 
भारतातील १०१ व्यक्तींचा समािेश आहे. त्यातील १३ व्यक्तींना पहहल्यांदाच या यादीत स्ट्थान देण्यात आले 
आहे.  
 

भारताकडून मकेुश अबंानी हे सिायधधक श्रीमतं आहेत. त्यांची २३.२ अब्ज डॉलर इतकी सपंत्ती आहे. या यादीत ते 
३३ व्या स्ट्थानी आहेत. गेल्या िर्षी ते ३६ व्या स्ट्थानी होते. त्यांच्यानंतर लक्ष्मी शमत्तल ५६ व्या स्ट्थानी, तर 
अझीम पे्रमजी ७२ व्या स्ट्थानी आहेत. हदलीप सघंिी ८४ तर शीि नाडर १०२व्या स्ट्थानी आहेत. 
 

 

 

आयडडया आणण व्होडाफोनचे विशलनीकरण होणार 

भारतीय दरूसचंार बाजारपेठेतील दसुऱ्या क्रमांकाची कंपनी व्होडाफोनने आयडडयासोबत विशलनीकरणाच्या 
प्रस्ट्तािािर शशक्कामोतयब केले आहे.  
 

व्होडाफोन इंडडया आणण याअतंगयत येणारे व्होडाफोन मोबाईल सजव्हयसेस शलशमटेड आता आहदत्य बबलाय ग्रपुच्या 
आयडडया सेल्यूलरमध्ये विलीन होणार आहे. विशलनीकरणाची ही प्रककया पुढील िर्षायपयांत पूणय होईल. 
 

विशलनीकरण झाल्याने आहदत्य बबलाय समहूातील आयडडया सेल्युलर ही देशातील सिायत मोठी मोबाईलधारक 
ग्राहक असणारी कंपनी बनली आहे.  
 

व्होडाफोन आणण आयडडयाच्या विशलनीकरणानंतर चेअरमनपद आयडडयाकड ेजाईल. तर सीएफओचे पद 
व्होडाफोनकड ेगेले आहे. सीईओ आणण सीओओविर्षयी सयंुक्त बैठकीतच ननणयय घेतला जाईल असे सतू्रांनी 
सांधगतले.  
 

निीन कंपनीमध्ये व्होडाफोनची भागीदारी ४५ टक्के आणण आयडडयाची भागीदारी २६ टक्के असणार आहे. पुढे 
जाऊन आहदत्य बबलाय ग्रपू आणण व्होडाफोनची भागीदारी समान होईल. 
 

भारतीय दरूसचंार क्षेत्रात सध्या भारती एअरटेलचा ३३ टक्के हहस्ट्सा आहे. तर गेल्याच िर्षी दरूसचंार क्षेत्रात 
पदापयण केलेल्या ररलायन्स जजओचा हहस्ट्सा लिकरच १३ टक्के होण्याचा अदंाज आहे. भारतीचे सध्या सिायधधक 
२६.३३ कोटी ग्राहक आहेत. 
 

 

 

तशमळनाडूने जजंकला विजय हजारे करंडक 



 

 

सीननअर फलदंाज हदनेश कानत यकच्या शानदार शतकी खेळीनंतर गोलंदाजांनी केलेल्या शशस्ट्तबद्ध गोलदंाजीच्या 
बळािर तशमळनाडूने विजय हजारे करंडक एकहदिसीय कक्रकेट स्ट्पधेच्या अनंतम फेरीत बंगालिर ३७ धािांनी मात 
करीत विजेतेपद पटकािले.  
 

विजय हजारे करंडक कक्रकेट स्ट्पधेत तशमळनाडूने बंगालिर अनंतम सामन्यात नतसऱ्यांदा विजय शमळिला. 
याआधी तशमळनाडूने २००८-०९ आणण २००९-१० मध्येदेखील बंगालिर मात केली होती. 
 

 

 

आनंदी देशांच्या यादीत भारताची घसरण 

जगातील आनंदी देशांच्या यादीत भारत गेल्या िर्षीच्या तुलनेत चार अकंांनी अधधक खाली आला असनू सध्या 
१२२व्या क्रमांकािर आहे.  
 

जगातील आनंदी देशांच्या यादीत भारत हा चीन, पाककस्ट्तान आणण नेपाळपेक्षाही मागे पडला आहे. जगातील 
सिायधधक आनंदी देशांच्या यादीत नॉिेचा सिायत िरचा क्रमांक आहे. अमेररकाही गेल्या िर्षीपेक्षा एका क्रमांकाने 
घसरली असनू सध्या त्यांचा १४ िा क्रमांक आहे. 
 

द िल्डय हॅवपनेस ररपोटय २०१७ने जगातील १५५ देशांच्या आनदंाच्या स्ट्तराची पाहणी केली, त्यामध्ये नॉिेने गेल्या 
िर्षीपेक्षा तीन अकंांनी िर उडी घेतली आणण डने्माकय ला मागे टाकले आहे. गेल्या चार िर्षाांपैकी तीन िर्षे डने्माकय  
पहहल्या क्रमांकािर होता. 
 

नॉिेपाठोपाठ डने्माकय , आइसलॅण्ड, जस्ट्ित्र्झलड, कफनलॅण्ड, नेदरलॅण्डस, कॅनडा, न्यूझीलडं, ऑस्ट्रेशलया आणण स्ट्िीडन 
यांचा क्रमांक आहे. आंतरराष्ट्रीय आनदंी ननदेशांक हदनाननशमत्त आयोजजत करण्यात आलेल्या काययक्रमात येथे हा 
अहिाल जारी करण्यात आला.  
 

भारताचा २०१३-१४ मध्ये ११८ िा क्रमांक होता तो आता १२२व्या क्रमांकािर गेला आहे. चीन (७९), पाककस्ट्तान 
(८०), नेपाळ (९९), बांगलादेश (११०), इराक (११७) आणण श्रीलकंा (१२०) यांनी भारताच्या पुढे मजल मारली आहे. 
 

दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, सामाजजक जस्ट्थती, आरोग्यदायी जीिनशैली, भ्रष्ट्टाचाराबाबतचा दृजष्ट्टकोन आदी 
ननकर्षांिरून आनंदाचे मोजमाप करण्यात आले आहे.  
 

 

 

उत्तर कोररयाकडून उच्च क्षमतेच्या अजग्नबाणाची चाचणी 
उच्च शक्ती क्षमता असलेल्या निीन प्रकारच्या अजग्नबाण इंजजनाची चाचणी उत्तर कोररयाने घेतली असनू, या 
देशाचे नेते ककम जोंग उन यांनी ही देशाच्या अिकाश काययक्रमाच्या दृजष्ट्टकोनातून अनतशय महत्त्िाची कामधगरी 
असल्याचे म्हटले आहे. 



 

 

 

ककम यांनी शननिारी सोहे प्रक्षेपण स्ट्थळािर जाऊन या चाचणीच्या िेळी िैज्ञाननकांना प्रोत्साहन हदले. निीन 
इंजजनाचा जोर ि क्षमता तसेच ननयंत्रण व्यिस्ट्थेची विश्िासाहयता, रचनात्मक सरुक्षा यांची तपासणी यात करण्यात 
आली. 
 

उत्तर कोररयाने अशा क्षेपणास्ट्त्र ि अजग्नबाण चाचण्या करण्यािर सयंुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातली आहे. तर आमचा 
उपग्रह काययक्रम शांततामय आहे असा दािा उत्तर कोररयाने केला आहे.  
 

उत्तर कोररयाने केलेल्या दाव्यानुसार पुढील दहा िर्षाांत चंद्रािर यान सोडण्याइतपत प्रगती केली जाणार आहे. 
अमेररकेचे परराष्ट्रमतं्री रेक्स हटलरसन हे अलीकडचे चीन दौऱ्यािर गेले असता चीन ि अमेररका यांच्यात उत्तर 
कोररयाच्या मसुक्या बांधण्यािर मतैक्य झाल्याच्या बातम्या असताना उत्तर कोररयाने ही प्रक्षोभक कृती केले 
आहे. 
 

उत्तर कोररयाने अण्िस्ट्त्र ि क्षेपणास्ट्त्र काययक्रम जोरात चालिला असनू, त्यामळेु अमेररका ि दक्षक्षण कोररया या 
देशांना धोका आहे. 
 


